
ระเบียบคณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 41 วาดวยการแขงขันกีฬาเทนนิส พ.ศ.2562 

 ตามที่ คณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เห็นควรให

กีฬาเทนนิส เปนรายการหน่ึงที่ใหมีการจัดแขงขันในกีฬาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยน้ัน เพื่อใหการ

แขงขันกีฬาเทนนิสดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 16 แหงขอบังคับ คณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของ

บุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.

2559 จึงวางระเบียบไวดังน้ี 

 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 38   

พ.ศ.2559 

ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตป พ.ศ.2559 เปนตนไป 

ขอ 3 ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 

       3.1 ใหใชขอบังคับคณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ   

            มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 

       3.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธกีฬานานาชาติ (ตามชนิดกีฬาน้ันๆ) และ/หรือ ขอกําหนด    

            เพิ่มเติมจากคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา  

ขอ 4 ประเภทการแขงขันและจํานวนนักกีฬา 

       4.1 ประเภททีม ประกอบดวย นักกีฬาทีมละไมนอยกวา 6 คน แตไมเกิน 10 คน และในแตละทีม    

            จะตองไมมีนักกีฬาทีซ่้ํากัน 

4.2 ประเภทบุคคลประกอบดวย 

            4.2.1 ชายเด่ียวทั่วไป 

            4.2.2 หญิงเด่ียวทั่วไป 

            4.2.3 ชายคูทั่วไป 

            4.2.4 หญิงคูทั่วไป 

            4.2.5 คูผสม 

อน่ึงในการแขงขันประเภทบุคคล นักกีฬาแตละคนสามารถสมัครทําการแขงขันไดคนละไมเกิน 3 ประเภท 

ขอ 5 คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

       ใหเปนไปตามขอที่ 5 ในขอบังคับ คณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร   

       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 

 



ขอ 6 การสมัครเขารวมการแขงขัน 

       6.1 ใหเปนไปตามขอ 9 ในขอบังคับ คณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร  

            จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 

       6.2 ติดตอขอใบสมัคร ระเบียบการแขงขันและสมัครชําระเงิน ไดที่ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน       

ชั้น 1 หองการเงิน ศูนยกีฬาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ต้ังแตบัดน้ี จนถึงพฤหัสบดีท่ี            

            28 กุมภาพันธ 2562 (จับฉลากสายการแขงขันในวันศุกรท่ี 1มีนาคม 2562 เวลา       

            10.00 น. ณ หองประชุมศูนยกีฬาฯ ชั้น 2 อาคารสนามกีฬาในรม 

       6.3 คาสมัคร 

            6.3.1 ประเภททีม ทมีละ 1,500 บาท (รวมคาอาหาร) 

            6.3.2 ประเภทบุคคลเด่ียว คนละ 50 บาท 

            6.3.3 ประเภทคูๆ ละ 100 บาท 

ขอ 7 กําหนดการแขงขัน 

       7.1 ประเภทบุคคล จัดการแขงขัน ต้ังแตวันท่ี 4– 8มีนาคม 2562 

  7.2 ประเภททีม จัดการแขงขัน วันเสารท่ี 9 มีนาคม 2562 

ขอ 8 อุปกรณที่ใชในการแขงขัน 

       ลูกเทนนิสที่ใชในการแขงขันใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน 

ขอ 9 สถานที่และกําหนดการแขงขัน 

       9.1 ทําการแขงขันที่สนามเทนนิสของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยหรือสนามอื่นๆ ที่คณะกรรมการจัดการ 

            แขงขันเห็นความเหมาะสม 

       9.2 กําหนดการแขงขันจะแจงใหทราบภายหลังจากทีท่ําการแบงสายการแขงขันเสร็จสิ้น 

       9.3 จะติดประกาศรายการแขงขันทุกประเภทการแขงขันใหทราบลวงหนากอนการแขงขัน ณ สนาม 

            การแขงขัน 

       9.4 ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาเทนนิสเปนผูกําหนด วัน เวลา ในการแขงขัน และอาจ 

            เปลี่ยนแปลงไดหากมีเหตุจําเปน 

ขอ 10 กรรมการผูตัดสิน 

       ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน 

ขอ 11 ขอปฏิบัติในการแขงขัน 

       11.1 ผูเขาแขงขันจะตองพรอมทีจ่ะลงแขงขันตามกําหนดการแขงขัน โดยลงช่ือทีฝ่ายจัดการแขงขัน 

กอนทําการแขงขันทุกครัง้ ผูเขาแขงขันที่ไมพรอมทีจ่ะลงแขงขันภายในเวลา 15 นาที หลังเวลา 

กําหนดการแขงขัน ใหผูพรอมที่จะลงแขงขันชนะผาน หากไมพรอมทั้งสองฝายถือวาแพทัง้สอง 

ฝาย และหากสนามไมวางตามกําหนดเวลาการแขงขัน เน่ืองจากการแขงขันคูกอนหนายังทําการ  

              แขงขันไมเสรจ็ ก็จะตองรอและเขาแขงขันตามทีค่ณะกรรมการกําหนด 

       11.2 การแขงขันทุกประเภทจะตองแขงขันตามที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดและผูแขงขันจะ 



กําหนดการแขงขันเองไมได 

       11.3 ในประเภททีม ใหแตละทีมสงรายช่ือผูสมัครการแขงขันไมนอยกวา 6 คน และไมเกิน 10 คน  

              ผูสมัครแตละคนตองลงรายช่ือดวยตนเองและตองมีช่ืออยูในทมีไดทีมเดียวเทาน้ัน 

ขอ 12 วิธีจัดการแขงขัน 

       12.1 การแขงขันประเภททมี 

            12.1.1 จะตองมีทีมสมัครเขารวมการแขงขันอยางนอย 4 ทีม จึงจะจัดใหมกีารแขงขัน 

            12.1.2 การแขงขันในรอบแรกหากมทีีมทําการแขงขันไมเกิน 5 ทีม จะใชการแขงขันในแบบพบกัน 

หมดและนําทีมที่ไดคะแนนมากทีสุ่ดและทมีที่ไดคะแนนเปนลําดับทีส่องมาแขงขันชิง 

ชนะเลิศ ถามีทีมแขงขันต้ังแต 6 ทีมข้ึนไป ใหแบงการแขงขันออกเปน 2 สาย และใหแตละ 

สายแขงแบบพบกันหมดในสายเพือ่หาทมีที่ไดที่ 1 และที่ 2 ขอแตละสายมาทําการแขง 

แบบไขวกันในรอบรองชนะเลิศ โดยใหผูชนะในรอบรองชนะเลิศมาแตละทีมทําการแขงขัน 

เพื่อหาตําแหนงผูชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ตอไป สวนผูแพในรอบรองชนะเลิศทัง้ 

                     สองทีมจะไดรับตําแหนงรองชนะเลิศอันดับ 2 รวมกัน 

หมายเหตุ :ในรอบแรกของการแขงขันรอบพบกันหมดทมีทีม่ีคะแนนเปนลําดับที่ 3 และที่      

                     4 ของแตละสายจะมาทําการแขงขันแบบไขวกันในถวย ข ในรอบรองชนะเลิศ  โดยใหผู 

                     ชนะในรอบรองชนะเลิศมาแตละทีมทําการแขงขัน เพื่อหาตําแหนงผูชนะเลิศถวย ข 

12.1.3 การนับคะแนนการแขงขันในรอบแรก คูชนะได 2 คะแนน คูแพได 1 คะแนน คูที่แพ 

                     เน่ืองจากไมไดมาทําการแขงขันจะได 0 คะแนน ถาคะแนนเทากันใหนับเกมส ที่ไดลบเกมส 

                     ที่เสีย กรณีที่คะแนนรวมในสายเทากันใหดูผลของการแขงขันของคูกรณี 

12.1.4 การแขงขันแตละครั้งจะตองทําการแขงขันพรอมกัน 3 คู โดยใหแตละทีมสงรายช่ือมือวาง 

                     อันดับ1 อันดับ 2 และอันดับ 3 ใหกับคณะกรรมการจัดการแขงขันเมื่อถึงเวลาแขงขัน  

            12.1.5 ในการแขงขันกับทีมอื่นๆ แตละครั้งใหเปลี่ยนรายช่ือมอืวาง อันดับ1 อันดับ 2 และอันดับ 3  

                     ไดแตจะตองเปนผูเลนทีม่ีรายช่ือสมัครแขงขันไวแลวในจํานวนไมเกิน 10 คน ตามใบสมัคร 

       12.2 การแขงขันประเภทบุคคล 

            12.2.1 ในแตละการแขงขันประเภทบุคคลจะตองมีผูสมัครอยางนอย 4 คนในประเภทเด่ียว และ 

                     อยางนอย 4 คูในประเภทคู 

            12.2.2 วิธีการจัดการแขงขันใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาเทนนิส 

            12.2.3 ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูพจิารณาความเหมาะสมในการวางระดับฝมือของผู 

เขาแขงขันโดยอาศัยผลของการแขงขันในปทีผ่านมารวมประกอบการพจิารณา 

            12.2.4 การแขงขันต้ังแตรอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศใชระบบ 1 เซท เซทละ 8 เกมส ในแตละ

เซทคูแขงขันที่ไดคะแนน 8 เกมสกอนเปนฝายชนะ ยกเวนกรณีที่ไดคะแนน 7:7 เกมส จะตองเลนจนถึง 9:7 

เกมสกอนจึงจะเปนฝายชนะ แตถาไดฝายละ 8:8 เกมส ใหเลนระบบไทเบรก 7 แตม  



ขอ 13 การประทวง อุทธรณ และการลงโทษ 

       ใหเปนไปตามขอ 10,11,12,13 และ 14 ในขอบังคับ คณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกีฬา 

       ภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ขอ 14 ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาเทนนิส กีฬาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

         รักษาการตามระเบียบน้ี 

 ประกาศ ณ วันที่  9มกราคม พ.ศ. 2562 

 

 

(อาจารย ดร.สทุธิกร อาภานุกูล) 

 ประธานกรรมการจัดการแขงขันกีฬาเทนนิสภายในของบุคลากร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครัง้ที่ 41 ประจําป 2562 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


